
שוחד

מאירי

 עקר טעם מה שאסרה תורה בקבלת השחד הוא מחשד הטיית הדין … ואף כשמקבלו משני צדדין מכל מקום לבו נוטה לזה
1ולזה עד שנוטה להכריע ביניהם ושלא לדונם בדין גמור

הפלאה

 שם אמר רבא מאי טעמא דשוחדא וכו’ אף על גב דקיימא לן לעיל דאפילו ליקח משניהם אסור ומשמע בברייתא דלעיל
 דבהכי מיירי קרא יש לומר דאפילו הכי סבירא ליה לרבא דאיכא חשש הטיה כשאחד מתחייב בדין לגמרי מכל מקום כיון
 שקיבל משניהם אינו רואה לו חוב לגמרי כיון שקיבל גם ממנו וניחא ליה לצאת ידי שניהם והיינו דקאמר רבא אין אדם

 רואה חוב לעצמו ולא קאמר אין אדם רואה זכות לעצמו אלא ענינו דהוה ליה כגופו דאף על גב דאדם קרוב לכל איבריו
 אין אדם רוצה בקיום אבר אחד שעל ידו יגיע הפסד אבר א’ לגמרי וכמו שכתב הפסוק עור בעד עור וגו’ והכא נמי אף על

2גב דשניהם הם כגופו לא ניחא ליה שיתחייב אחד לגמרי דאין אדם רואה חוב לעצמו

חיד"א

 אבל טעמא דשחד אפילו לזכות הזכאי היינו שלא יטה לבו לזכותו שלא כדין אלא דאף דשקיל מתרוייהו לא חילקה התורה
וכמו שכתב הרב דרישה בריש סימן זה 

3ועוד אפשר דהגם דשקיל מתרוייהו יש מציאות שיבקש זכות לזה ולזה כל אחד בפרט אחד מפרטי הדין

פני יהושע

 [מדאיצטריך] לא תקח שוחד על כרחך היינו שנוטל משניהם דלא אתי לידי הטיית משפט ואפילו הכי אסריה רחמנא …
4דסופו ליטול מאחד מהם

חת"ם סופר

 אשר ק”ק פלונית התאספו יחד בני הקהלה לקבל עליהם רב ומורה והי’ מסכימי’ על ד’ רבנים ליתנום אל תוך הקלפי ומי
 שיעלה מהם ראשון יחזרו וישאלו לאנשי הק”ק אם ירבו המתרצים בו על הממאנים הרי הוא הרב ואם לאו יקחו שני מן

 הקלפי ויעשו עמו כמנהג הראשון וכן בשלישי ורביעי, והנה הרוב מאנו במי שעלה ראשון וכן בשני והשלישי זכה על פי רוב
 הדיעות. אחר איזה ימים היה קול המון סוער כי הרבה מאנשי הק”ק קבלו שוחד ממון מקרובי הרב ההוא כדי למנותו עליהם

 אחר זה נמצא כתב מחותם מאחד מאנשי הק”ק ששלח לאחיו הדר בעירו של הרב ויען כי הרגישו אנשי הקהל שימצאו בו
 דבר סתר מהנ”ל פתחוהו ומצאו כתוב בו שזה מבקש מאחיו שבעיר הרב שקיבל עבורו חלקו המגיע משוחד קבלת הרב ושגם
 יהיה זהיר לשלח חלק כל אחד ואחד כפי הנאמר להם דאל”ה לא יהיה רב שם כי אדעתא דהכי הסכימו עליהם מעיקרא ואז
 נועדו אנשי הקהל ובאו לפני בקובלנא לומר מעתה לא יחפוצו בהרב המקובל עליהם הנ”ל כי היה הכל בפסלנות ועל ידי זה

מתגבר המחלוקת ויחלק העם לחצי – ועודני עומד לשום דמי מלחמה בשלום להתפשר מפני כבוד התורה ומפני השלום:

 איברא בעיקור הדין נראה בודאי אם המצא ימצאו ב’ עדים כשרים שאינם מבני הק”ק ולא מקרוביהם ולא מקרובי הרב
 שיעידו שמאנשי הק”ק קבלו שוחד על הנ”ל אם כן פשוט כביעי בכותחא דהקבלה ההיא שעל ידי אותו המינוי בטלה

 מעיקרא שהרי הי’ צריכי’ לומר דיעותם לשם שמים כמ”ש רמ”א בהגה’ ריש סימן קס”ג בחו”מ והם אמרו על ידי שוחד
 שהוא חד ומעוור עיניהם לא מיבעי’ בקבלת הרב ההוא אלא נמי במה שמיאנו בראשונים הי’ הכל שלא לשם שמים ורק הי’
 בצעם בראש כולם ואפילו אם יהי’ מקבלי השוחד מעטים וישארו לו רוב דעות שלא קבלו שוחד מכל מקום הם יאמרו מפני
 שכבר מאנתם בראשונים על כרחנו היינו מתרצים בזה השלישי ועל כן בטל כל המעשה ההוא ואפילו הנוטל שכר לדון דיניו

בטלים משום קנס דרבנן מכל שכן מי שלקח שוחד שבטל אפילו מן התורה וזה לשון רמ”א סוף סימן ל”ז

בית הבחירה כתובות קה: ד”ה עקר טעם.1
ספר כתובה – הפלאה, שם ד”ה שם אמר רבא.2
ברכי יוסף חו”מ סימן ט' אות ט’ בא”ד עוד הקשה.3
פני יהושע כתובות קה. ד”ה שם הרי כבר נאמר לא תטה משפט.4



טובי הקהל הממונים לעסוק בצרכי רבים הרי הם כדיינים ואסור להושיב ביניהם מי שפסול לדין משום רשעה:

 והנה אם יש עדים שהרב בעצמו אמר ליתן להם שוחד פסול הוא להיות רב כלל עד שישוב בתשובה על זה ואפילו אם יהיה
 ראוי לכך כמבואר בשו”ע חו”מ סימן ח’ סס”א ומבואר מתוספות ישנים יומא גבי יהושע בן גמלא דאפילו אם הוא גדול
 וצדיק אי איכא דעדיף מני’ ה”ל רשע והב”ח הפריז דאפילו ליכא דעדיף מני’ נמי נקרא רשע ואסור לעמוד לפניו ואולי

נעלמו ממנו דברי תוספות ישנים דיומא הנ”ל:

 אמנם אי ליכא עדים בהכי שהרב בעצמו ידע מנתינת שוחד אלא קרוביו ומיודעיו אם כן הרי הוא בחזקת תמותו עומד וכיון
 שהסכימו כלם בתחלה להניחו גם הוא בתוך הקלפי אם כן לא יוגרע זכותו בזה וימנה הקהל מחדש על שלש אלה ומי שירבו

המתרצים על הממאנים הוא יעלה ויקום לראש:

 אמנם אותם המקבלים שוחד לא יבואו לתוך האסיפה כלל אפילו אחר שהחזירו השוחד ויקבלו עליהם באלה ושבועה שלא
 יקבלו תו שום שוחד עבור זה מכל מקום לא יבואו אל המינוי הזה כלל ואפשר אפילו לעולם פסולים להתמניות עד שישובו
 בתשובה אבל למינוי זה פסולים לעולם דכיון שכבר נתקרב דעתם אצלו לא יחזרו בהם וה”ל נוגעים בדבר לעולם ועיין היטב
 בסימן ט’ בכל פרטיו מבואר אפילו לא קבל הדורן מכל מקום אינו ראוי להיות דיין מפני שנתקרב דעתו ולא מהני בזה סלוק

5ופשוט הוא. …

חות יאיר

 שאלה מה שקצת רשעי הדור וקלי דעת ופוחזים בשיש להם משפט אצל שופט חקלאה עם אחד נותן או מפריז ליתן לו
 שוחד ונעשה להם דבר זה כהיתר גמור עד אשר ילכו וישתבחו בעיר אשר כן עשו ולפי הנראה יש בזה איסור דלפני עיור

 אחר שבני נח מוזהרין על הדינין ואף כי נחלקו רבוותא בפירוש אזהרה זו מכל מקום לכולי עלמא אם יקלקלו הדיינים את
המשפטים המה עוברים לאו זה ואם כן הרי זה הנותן שוחד קאי בלפני עיור כמושיט לבן נח אבר מן החי:

 תשובה הדבר הזה שאל הדוכס הגדול בסגנון אחר לגיסי ה”ה המנוח כמהר”ר איצק אב”ד ור”מ דמנהיים ומדינה פפאלץ
 באשר היה לפנים אב”ד וא”מ דק”ק המלבורג וכאשר נעשה גם גירוש כללי שנת תל”א בא לק”ק ווירמיישא ונתקבל לאב”ד
 במנהיים ומדינה הנ”ל והיה הדוכס קאריל לוגוויג ז”ל המופלג בחכמה משתעשע לפרקים בגיסי הנזכר בדברי שכליים ופעם

 אחד אמר לו הדוכס קובל אני לך על בעלי בתים אשר ממשלתך על נשמתם לתקנם ועליך להוכיחם ולהזהירם על המחלוקת
 שתמיד תמצאם בחדרי משפט שלי ולא די שהם מקלקלים מעשיהם וחוטאים אף גם כי יחטיאו וירשיעו ויקלקלו שופטי ארץ
 הממונים על ידי שנותנים להם שחדים אשר נגד כל דת כל שכן נגד הנאמר בתורתכם ולא ידעתי להם שום התנצלות בזה רק
 באשר שהוא דבר הנעשה בסתר ואינו גלוי וידוע רק לידע נסתרות ומכל מקום ידעתי כי הדבר אמת וידוע לך כמו שידוע לי

ומוטל עליך לתקן.

 והשיב גיסי ודאי הדבר רע ומר מאד ואף כי הפעם אודה כי לדעתי נעשה המעשה הרע מקלי דעת ורשעים ומכל מקום לא
 נתברר לי הדבר מי ומי עשה ככה לענשו ולייסרו כאשר דיבר אדוני שהם דברים שבסתר ואי אפשר להוכיח בפרהסיא דרך
 כלל כי חלילה להוציא דבה רעה על השופטים כאשר באמת לא נודע לי בבירור ואין להמליץ בשום המלצה בעדם דאפילו
 לא נאמר איסורו בתורה ראוי לאסרו מצד השכל וישוב העולם ותיקון המדינה כמו רציחה וגזילה וגניבה ואונאה וזנות ועול

מידות וכלם דברים שהשכל מחייב ודין ודת חק ומשפט עולה על כלנה שאם יקולקל המשפט איש הישר בעיניו יעשה 

 ואם כל זה נראה שאם יש ליהודי איזה דבר משפט עם הגוי שהגוי מכחש לו ממון שהלהו או תובע לישראל מה שאינו חייב
 לו אף כי אין התנצלות לנותן השוחד [פירוש בדיני אדם] כי מאן יימר שהאמת אתו כל שכן שהמקבל השוחד לא טוב עשה

 כי לא יאמינו מכל מקום הנותן שלבו יודע מרת נפשו שהדין עמו פטור מדין שמים כי על ידי השוחד יצא משפט אמת והלא
העושק מיד מבקש לעושקו. 

 שנית אפשר כי אין כוונת המשחד שהשופט יעות המשפט רק שכל אחד מתירא פן חבירו נתן שוחד ועל ידי כך יטה לב
השופט אליו לכן חפץ לתקן במה שגם הוא נותן שוחד וכל אחד מהם אם ידע שחבירו לא יתן גם הוא לא יתן. 

 שלישית באשר כל שוחד נאסר לא בשניתן על מנת שיזכה אותו בלי זכות ולחייב חבירו בלי חובה רק שהנותן שוחד נותנו
 על מנת שישפוט האמת ויתן לב לחפש בזכותו וכן אמרו ארז”ל לא תקח שוחד אפילו לשפוט אמת כי מצד השוחד איקרובי
 דעתיה לצד הנותן ובלי כוונה ורצון יצא משפט מעוקל וכמו שכתוב כי השוחד יעור וגו’ ומסברא זו אלו נודע ששניהם נתנו

סך אחד לא היה חשש. 

 והנה ידוע כי אין שנאה כשנאת הדת ומצד הטבע והמנהג בעלי דת אחד הם חבירים ואחים מצד קירוב דעתם והנהגתם ודתם
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 ובבוא יהודי וגוי למשפט בלי ספק יטה לבב הדיין דעתו להתנצל בעד הגוי ולחשוד לישראל שמשקר ומערים בכל דבריו לכן
 סבר היהודי שיש לו משפט עם זה שאינו בעל דת שלו שתהיה יד שכנגדו על העליונה מצד קירוב דעת השופט לבעל דתו

 לכן סבר לתקן מאזני צדק להעמיד דעת קנה מאזנים של השופט על היושר שלא ינטה אנה ואנה על ידי שחד שנותן לו לא
לעות המשפט אדרבה לישר המשפט ולשמרו מעות המשפט פן יצא. 

 אף כי כל זה חלילה לומר שמספיק זה להתנצל בעד הנותן לומר כי יפה עשה רק כי אפשר שעל ידי סברות בדויות מצא
היצר הרע מקום להביא הנותן לכלל זה. 

 וישרו דברי גיסי הנ”ל בעיני הדוכס והשיב כי מה תאמר בשוחד שני בני ישראל המדיינים זה נגד זה שאין תירוצך האחרון
מספיק 

 חזר והשיב גיסי כי אז מצא השטן מקום לתשובה הקודמת שכל אחד חושד חבירו שהוא יתן שוחד לכן יעשה גם הוא כן
והכל לתקן המשפט וכל אחד אלו ידע שחבירו ישיב ידו ולא יתן גם הוא ימנע. 

והדוכס שחק ואמר חסדאין מילך עם כי ידעתי ששערי תירוצים לא ננעלו הן באמת הן בשקר. 

עד כאן דברי ויכוח הנ”ל.

רק באשר תאמר לנו מה אתה מישיב בדין תורה לכן אגיד לך רשום בכתב אמת את הנלפענ”ד
כי לכאורה יש לתמוה למה לא הזהירה תורה גם לא תתן שוחד כמו דהזהירה גבי ריבית לא תשוך ולא תשיך ללוה ולמלוה 

 ונראה לי בזה כי אין נתינת שוחד איסור מצד הנתינה עצמה כמו ריבית רק מצד הטיית משפט שגורם לכן אמרה לא תקח
 שוחד ופירשו רז”ל וכן כתב רש”י אפילו לשפוט צדק דאלו לשפוט עול כבר נאמר לא תטה משפט (אף כי הקשיתי דלמא
 לעולם לשפוט עול ולעבור משעת לקיחה דבכה”ג אמרו רז”ל על טומן משקלותיו במלח) וכמ”ש קרא בתר הכי הטעם כי

 השוחד יעור וכו’ ר”ל שאין החשש שיעות המשפט במזיד רק על ידי השוחד יקרב דעתו לזכותו ויעוורו עיניו לראות אמת
 לכן מצד הנותן אפשר שאין חטא אם נושה בחבירו מנה וטענו מאתים שהנתבע אם יודע האמת וירא מעיוות הדין אם נותן

שוחד לדיין כי לבו יודע שהדין עמו רק שלגבי מקבל השוחד שלא ידע הדין עם מי נאסר ודאי בכל ענין.
 ולולי שאסרה תורה מצד שעל ידי זה יצא משפט עול באופן שהמקבל עובר בלאו דשוחד ולכן גם הנותנו עובר שמכשיל

 חבירו בלאו זו של קבלת שוחד [עיין תשובה קפ”ה] הי’ במשפטים שאין בהם גזל ידוע לתובע ונתבע רק תלויים בדין תורה
 ובדברי רז”ל כגון דיני שומרים ורוב דיני ממונות השוחד היתר גמור כי אם יטה לב הדיין אחר הנותן ויתן המשפט לזכותו

 מה פעל רע ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות ולבבו יבין ודעתו נוטהו ולכן בשוחד לשופטיהם אין בו חשש דלפני עיור אם
 הוא מדיני ממונות שלא נתברר לבעלי דבר עצמן שחבירו עושה עול רק כל אחד סובר שהדין עמו וגם השופט דעתו לשפוט

 צדק וגם נותן השוחד אינו מתנה שיזכהו רק שיחפש זכותו וישים דברי טענתו אל לבו גם אין בו גזל ידוע דקיימא לן גזל
הגוי אסור.

 ומפני שיש מקום ללין על דברי ולומר דגם זולת לאו דשוחד מצד עצמו יש בו איסור לנותן ומקבל מצד שגורם שיצא
 המשפט נגד משפט האמת ואף כי אין הדיין מזיד רק דן על פי מה שדעתו נוטה מכל מקום אחר שהשוחד גורם נטיה זו נגד

האמת ה”ל עון ופשע גם מצד הדין על ידי קבלת שוחד וכמ”ש גם בלא דעת נפש לא טוב.
 לזאת אשיב כי לו יהי כן במשפטי ד’ כי חיות הנה וממקום קדוש חוצבו ואינם בנוים כלל על שיקול דעת אדם כנודע אף כי

 קיימא לן תחילה בפשיעה וסופו באונס מחמת הפשיעה חייב בדיני אדם ונדון מיניה כלפי שמיא מכל מקום אין ראיה
למשפטים הבנויים על דעת נוטה ושכל אנושי ותיקון הישוב והקיבוץ.

 וגם במשפטינו נראה לי להביא ראיה דאין חומר כולי האי במשפט בלתי נכון היוצא מפי דיין אם הוא דין תורה לדעת הדיין
 דגרסינן בגמרא פרק ד’ דשבועות מנין לנושה בחבירו מנה וטענו מאתים (כדי שיתחייב שבועה) שלא יאמר אכפרנה בבית

דין ואודה לו חוץ לבית דין שלא אתחייב לו שבועה וכו’ תלמוד לומר מדבר שקר תרחק
 והנה פשוט מזה גופיה ומכל השנויים שם שאינם רק הרחקות יתירות ולא מצד הדין והאיסור רק שבזה קשה אחר שאם ישיב
 זה לתובע כמים פנים לפנים ועם עקש התובע שלא בדין יתפתל וישיב להד”ם וחוץ לבית דין יודה מה שחייב לו ויתן לו מה
 פעל עון והלא טוב הוא זה מאשר יודה לו מנה בבית דין ויפסוק לו שבועה דאורייתא כמודה מקצת ולפי האמת משפט שוא

ושבועת שוא הוא ר”ל חנם אחר שנתבע יודע שאינו חייב לו מנה
 אלא על כרחך אחר שהדיין פוסק כדין תורה לפי הטענות אין בו חשש משפט שוא וממילא גם השבועה אינו שבועת שוא

 וטפי קפדינן על דיבור בעלמא שיכחיש הנתבע לפני בית דין בדיבור קל את מנה שחייב לו אף שדעתו לפרוע לו מה שחייב

 ואף שחבירו עשה שלא כהוגן לא ישיב לו כמעשיהו5לו עתה וגם מאז מה שרוצה לגלגל עליו
 מכל זה ראיה שאם הדיין מי שיהיה עושה מה בדעתו נוטה לא יהיה בו חטא רק כשהשוחד הוא לאו בפני עצמו מדת

 תורתינו ומדת כל דין ודת להעמיד כל דין ודת על יושרו והעיקר על המקבל שהרי לא ידע עם מי האמת והישר רק שהנותן
אם יודע שזה שכנגדו עובר עליו הדרך ומכחש לו ומבקש את שלו פטור מדיני שמים וכן בדבר התלוי בשיקול הדעת 

 מה שאין כן בשחס ושלום יודע שהדין עם חבירו ומבקש מהדיין שיעות הדין הרי בידו חטא כפול ומשולש גזל ושוחד ועות
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6הדין ומכשול חבירו ואין חילוק בין ישראל לגוי. וכל זה נראה נכון לפענ”ד.

חת"ם סופר

 נמצא דלית דין ולית דיין להתיר לתת שוחד לארמאי להטות לו משפט חס ושלום מלבד עולה דהנותן עצמו שרוצה לעשות
 עול עם שכנגדו ומזה לא עסקינן אך אנן עסקינן בהא דעבר על לפני עיור שמכשיל השופט הזה שמקבלו וגורם לו לעוות

משפט צדק שחייב מיתה על זה …

 אך לפעמים הישראל יודע בעצמו שהדין עמו ועוד לפעמים ורוב פעמים שכנגדו מודה וידוע ומבורר שחייב לו אלא שמחוסר
 גוביינא וקשה להוציא חובו מיד הלוה והשופט מתרשל ומתעצל ומרחם על הארמאי שהוא בעל דתו וסובר שעשה מצוה בזה

 שלא לנגוש הארמאי עבור ישראל אף על פי שהדין עמו בזה מותר ליתן שוחד להשופט לעשות משפט צדק ולא מיבעיא
 דאין הישראל עובר על לפני עיור אדרבה מצוה קעביד דלולי שוחד שלו היה השופט מטה משפטו של ישראל והיה עובר על

7ז’ מצות שלו ועכשיו ניצול מזה בשוחד …

דברי מלכיאל

 על דבר רב אחד שמכר חזקת רבנותו לאחר באשר רצה ליסע [לארץ הקודש] והושוה שש מאות רו”כ ולבד זה ישלח לו
 חמשים רו”כ בכל שנה ממעות ארץ ישראל באשר אבי הקונה הוא גבאי על מעות ארץ ישראל מאיזה כולל … אולם עתה

 אין אשתו רוצה ליסע לארץ הקודש … ולזה המוכר רוצה לחזור בו ממכירתו והקונה אומר שיחזיק ברבנות שם שלא ברצון
המוכר כי כיון שקנה אין בזה השגת גבול …

 ועוד יש לדון במה שהתחייב לתת חמשים רו”כ בכל שנה ממעות איזה כולל שחותנו ממונה עליו ולפי הנראה הוא גזל גמור
 ואין לו רשות לתת מעות הכולל להרב המוכר בעד חזקת רבנותו ובודאי שאין בתנאי זה ממש דהרי גם להמוכר אסור לקבל

 כסף זה … ואף שהמתנדבים נותנים על דעת הממונה שיחלקם למי שירצה מכל מקום אסור לו לתת הכסף בעד החזקה שקנה
 חתנו ואף אם דעתו שראוי לתת סכום זה להרב מכל מקום הרי הוא נוגע בדבר ואסור לו לדון בזה לבדו וכידוע דגבאי

צדקה הם כדיינים שקבלום עליהם הציבור

תשורת ש"י

 זיין טובי העיר בקשו לתקן חכירות של יין ליתן מכל מדה שישתו או ימכרו כך וכך ואחד מהקהל רצה לשכור אותו חכירות
 ולפי שהרגיש באחד מהשבעה טובים שלא יסכים לעשות אותו חכירות מחמת שהי' מחזיק יין למכור וירא שיכריע עוד

 משאר טובים שלא יסכימו לכן זה שעומד לשכור חכירות פסק סך ממון לזה שיסכים לזה החכירות וישבו השבעה טובים
והסכימו כולם לעשות החכירות והשכירו לזה שעמד לשכור אם מחויבים הקהל לקיים אותו תקנה

 נראה פשוט דאין מחוייבים אף אם נהגו שם דכל ענייני הקהל נחתך על פי הרוב משבעה והרי כאן ששה לא נפסק להם שום
מעות

 מכל מקום דמי להא דכתב בשו"ת הרשב"א בתולדות אדם סימן ק"ד והובא בבית יוסף חו"מ ובשלחן ערוך סימן י"ג וי"ח
 בהגה"ה בראובן ושמעון שנתעצמו בדין ובררו להם עשרה אשנים לפסוק להם דין או פשרה ואם לא יסכימו לדעת אחד ילכו

 אחר הרוב ובין כך ובין כך נסתלק אחד מהם ולא רצה להיות עמהם באותו ברירה ולא לומר דעתו באותו ענין דבטל פסקי
התשעה דשמא אם העשירי היה נושא ונותן עם התשעה היה מראה טעם להפך כל מה שהסכימו הרוב ויודו הרוב בכך עכ"ד

 ואם כן ה"נ האחד אינהו ושמא אם לא שחדו אותו היה מראה טעם והיו האחרים מהטובים מודים לו שלא לעשות החכירות
והכא עדיף דהרי קמן דהאי גברא ששכר החכירות בהאי פחדא יתיב דזה שפסק לו ממון דלולי זאת יקלקל ההסכמה: …

 ובכנסת הגדולה לחו"מ סימן י"ג בהגהות בית יוסף הביא מהרשד"ם חלק יו"ד סימן ע"ח אם מנהג הקהל אפילו אין שם אחד
מהם ללכת אחר הרוב או שכך התנו מתחלה מעשיהם קיימים

 ונראה לי דאפילו הכי בכגון זו שאחד מהם פסקו לו שוחד כדי שיסכים גרע ואין מעשיהם כלום דנהי דנהגו בחסר אחד מהם
 דשכיח שלא יהא שם דילך לצורכו או ימות ואם לא יוכלו הנשארים עשות הסכמה כמה פעמים יבאו הקהל לפסידא כי אם
 ימתינו לזה שיבא לביתו אולי יצטרך אז אחר לילך מביתו דמסתמא עוסקים לפרנסתם אבל בכגון זה שיקח אחד שוחד לא

 עלתה על דעת הקהל דמסתמא ממנים לטובי העיר המוחזקים אצלם לנאמנים ועל כל כה"ג לא נהגו ולא התנו דאין לנו
להוסיף על המנהג או תנאם:

.קשרשו”ת חות יאיר (לעמבערג תרנ”ו) סימן קל”ו – 6
, הובא בפתחי תשובה חו”מ סימן ט’ ס”ק ג’.קשרשו”ת חת”ם סופר חלק ששי סימן י”ד – 7
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 ועוד כמו דכתב הרשב"א משום שמא אם לא נסתלק היה מכריע האחרים והיו מודים לדעתו ה"נ יש לומר שמא מחמת זה
שנטל שוחד נמשכו האחרים לדעתו והסכימו לו

 וראיה לזה מתרגום יונתן בפרשת משפטים על פסוק ושחד לא תקח כי השוחד יעור פקחים ותרגם יונתן ושוחדא לא לקבל
 ארום שוחדא מסמי עיני נסבוי ומטלטל חכימיא ממותבניהון ופירש המפרש כשקיבל שוחד מטה את החכמים היושבים אצלו

מדרך ישובם לדרכו השוא עכ"ל

8אם כן זה גרע מנסתלק אחד ובכגון זו לא נהגו ולא התנו:

 ראובן שכר מכס הגשר שהוא של המדינה על ידי ליסטאציא וכשכלה זמן השכירות שכרו שמעון וכשכלה זמן שכירות שמעון
 ורצה שישכרו לו בפחות הרבה אלא דלזה מדד"מ שלא להשכיר רק על ידי שיעשו ליסטאציא ובהודעה לפרסם איזה ימים

 מקודם לכל שעומד להשכיר ופעל שמעון על ידי שנתן שוחד לאותם שרים הממונים על זה למסור לו המכס בזול הרבה
 בצנעא ונודע הדבר ללוי והלך ופסק הרבה יותר ליתן לו המכס וצועק שמעון דפוסק לוי לחיותיה שאין לו אומנות אחרת

וכבר הוחזק והפך בה לשוכרה שנית: …

 נראה לי דאין לערער על לוי כלל דאטו אם עני מהפך בחררה לקנות איזה חפץ בזול להונות את המוכר בערמה כי המוכר
 אינו מבין הדבר כגון שהוא זהב והמוכר אינו טועה וסובר שהוא נחושת וכדומה לזה אטו נימא שאין אחר רשאי לגלות

למוכר וליקח ממנו בתורת זהב ודאי בזה לא אסרה תורה ולא תקנו חכז"ל תקנתא למי שרוצה לעשות איסור …

 והכא הנותן השוחד עובר משום לפני עור לא תתן מכשול דגם גוי אסור ליקח שוחד כמ"ש רמב"ן פרשת וישלח ואחרונים
הובא בפתחי תשובה לחו"מ סימן טית

 ועוד גוזל את המדינה דדינא דמלכותא דינא וליכא למימר בזה כדעת המתירים בחו"מ סימן שס"ט סעיף ו' ובביאור הגר"א
 שם לגנוב את המכס משום דהוי הפקעות הלואתו היינו משום שאינו משלם מה שחייב לשלם בעד העברתו על הגשר אבל
 ליטול המכס מאחר מה שמגיע למלך זה הוי גנב ואסור לכולי עלמא כדאיתא בסימן שמ"ח סעיף ב' וכל שכן למאן דאמר

 דמשום דינא דמלכותא דינא אסור לגנוב המכס של עצמו נמי וכאן דלולא השוחד היה נשכר ביותר וכדינא דמלכותא דינא
 על ידי ליסטאציא הממונה והשוכר גונבים וממילא אפילו תימא דאין זה בכלל גזלה רק בכלל אונאה דמותר בעכו"ם כדאיתא
 בחו"מ סימן רכ"ז סעיף כ"ו מכל מקום כיון דלענין מכס דינא דמלכותא דינא ואסור דהא הפקעת הלואתו מותר בעכו"ם מכל

מקום לענין מכס אסור

 וז"ל המאירי בנדרים דף כ"ח בדבר שהמלך עושה חק קבוע דרך כלל דין גמור הוא ואסור בהעלמתו או בהברחתו כגניבה
גמורה:

 ואפילו נימא דהפקעת הלואתו מותר גם במכס והוא הדין אונאה מותר גם במכס מכל מקום היינו כששכרו או לקחו בלא
 נתינת שוחד אבל כיון דדינא דמלכותא דינא שלא להשכירו על ידי שוחד נמצא כל השכירות בטל וזה יחזיק המכס בערמה
 וגזלנותא וכל מה שפורעין העוברים המכס שייך למלך נמצא מה שנוטל זה יותר ממה שמשלם הוי גניבה וגזלה בידו ואינו
 בכלל אונאה דמה שמשכיר הממונה את המכס מחמת השוחד הוי כמו שליח שעיוות דשליחותו בטל והוי כמו היושב על

הגשר מעצמו ונוטל המכס בלתי רשות המלך והממונים ומחזיר למלך פחות ממה שגובה ושכר טרחתו דהמותר הוי גנבה ממש

 ואין לומר שיחזיר לשמעון כשיתן גם הוא אותו הוספה דאם כן לא ירצה שום אדם להוסיף כי לא יהיה לו וממילא ישאר
ביד שמעון בעברה: ...

 ועוד ההכנסה שיש להמדינה או העיר ממכס הגשר וכדומה כל בני המדינה או בני העיר משותפים בו בין גוים בין יהודים
 ואף דאין מחלקים מזה לשום יהודי מכל מקום עושים מזה תיקוני המדינה או העיר כגון תיקון דרכים ושאר צרכים וכשלא
 יספיק יטילו שרי העיר או המדינה ההוצאה על כל היושבים ואם כן יש ליהודים גם כן הנאה וחלק מן הכנסות המכס וזה

 ודאי כשגוי ויהודי שותפים באיזה דבר אסור להעלים ולהבריח ולהונותם משום חלק הישראל אפילו הרוב של הגוי וכן
הפקעות הלואתם אסור ועכצ"ל הא דפליגי הפוסקים לענין מכס אם מותר להבריח היינו כשאין ליהודים חלק והנאה מזה:

 וראיתי בפתחי תשובה ליו"ד סימן קנ"א שכתב דאם אינו נותן המתנה ליד השר או השופט עצמו אלא לעבדו שיתן לאדוניו
אם הוא באופן שאין בו חשש גזל דמותר דהוי רק לפני דלפני דאין שליחות לעכו"ם עיי"ש

 ואישתמיטתיה מ"ש התוספות בפרק קמא דעבודה זרה י: בסוד"ה חצב דספרים פסולים הראוים לתפלה בבית עכו"ם אסור
מכור לכומרים דעובר משום לפני עור ואף לעכו"ם שאינו כומר אסור דבודאי יתננו או ימכרנו לכומר עכ"ל:

 ועוד כיון דמקבל השופט או השר ממון של ישראל לשוחד זה הוי כאלו הישראל בעצמו נותנו לו דהשליח גוי מעשה קוף
 בעלמא עביד וכמ"ש בנתיבות המשפט בסימן קפ"ב סעיף ב' לענין קנין משיכה או כסף כששולח על ידי קטן או גוי עיי"ש
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 וכה"ג איתא בפרק כיצד הרגל דף כב: ובפרק הכונס דף נט: בשולח שלהבת ביד חרש שוטה וקטן דחייב אף דאינן בני
9שליחות דמעשיו קא גרמו לו ה"נ ממונו גרם לו להטות לב השופט והוי כנותן לשופט עצמו:

דברי חיים

 גם מה שדרשת אודות הדירה שהשכיר האפטרופיס שנתמנה מפי ערכאות בפחות משוי' ולקח לעצמו שלשים רו"כ בעבור
טרחותו ופחדו כאשר בארת במכתבך טענותיו בארוכה וכעת נשרף הבית.

 הנה לא ידעתי למה הארכת בפלפול שלא לצורך הלא הדבר ידוע דשליח ששינה יוכל לומר לתקוני שדרתיך ואין במעשיו
 כלום אם ידוע שהוא שליח ואם המשלח רוצה לקיים מעשיו והשליח ישלם לו משלו יש בזה [חילוקי דיעות] דעת הראב"ד

 דיוכל לומר דנתרצה בשליחותו ומדברי הר"ן יראה דמעשיו ממילא בטלין ודעת הרמב"ם נראה כן [עיין טור ושלחן ערוך
סימן קפ"ב] והרבה הארכתי בזה.

 אך בכאן אין מקום לזה דלכל הדיעות השליח צריך לשלם מה שעיוות ואם עיוות במזיד על ידי שוחד שלקח הוי גניבה
ממש.

 ואם כן אם הי' הבית קיים ובאו לפנינו בעל הבית שהבית שלו או הב"ח עם השליח לדין כי שכר ביתם בפחות משווי' על ידי
 שוחד שלקח דנינן דהמקח חוזר אם רצו ואם רצו המעות שלקח שוחד יחזור להם כי שלהם הוא כי הרי שהבית הי' שוה

 יותר מכפי שהשכיר להם על ידי זה השוחד ולכן בודאי צריך להחזיר למי שהבית שלו ואם כן עתה שהבית נשרף שיש שני
 דיעות אם צריך להחזיר בעל הבית דמים שקיבל בעד שכירתו כמבואר בסמ"ע [סימן שי"ב ס"ק ל"ד] ואם כן נהי דיש לומר
 דאין מוציאין מבעל הבית המוחזק אבל במה שביד אחרים בודאי מוציאין להחזיר להשוכר כדברי רמ"א ובית יוסף בשלחן

ערוך וזה פשוט

 ואין שייך לומר כבר נתן זה להאפטרופוס ומחל לו כאשר עלה ע"ד כי מה ענין סרסור לכאן [ר"ל שדעת השואל הי' דכמו
 בסרסור אף שנתקלקל המקח אחר כך לא אבד שכר סרסורו כמו כן הכא אף שהבית נשרף מכל אין צריך להחזיר השלשים

ר"ט עכ"ה]

 ולא דמי למוכר שדה שאינו שלו [ברמ"א שנ"ו דאין הגנב צריך להחזיר המעות דודאי נתן לשם מתנה] ורק דמי לראובן
 שהפקיד אצל שמעון מעות ואחר כך בא ראובן בבית שמעון ונתן ראובן ללוי המעות שהי' מונח בבית שמעון שסבר שהוא
 מעות שמעון ורצה לתת לו בגניבה מעות שמעון ואחר כך נתברר שזה מעות ראובן המופקד אצל שמעון היעלה על הדעת
 שלוי אין צריך להחזיר לראובן מעותיו כי יאמר לו נתת לי מדעתך זאת לא יאמר מי שיש לו מוח בקדקדו כי ראובן יאמר

מעות שמעון רציתי ליתן לך בגניבה אבל לא מעותי מעכשיו שנתברר שהיא מעותי החזיר לי שלי

 ולא יוכל לוי לטעון הכי באתי בסכנה עבור זה כי אם הי' שמעון מרגיש שלקחתי דבר מביתו הי' אוסר אותי ומוסר לידי
 עכו"ם דיוכל ראובן לומר מה לי בזה סוף סוף תן לי מעותי שלקחת בגניבה דמה שאני נתתי לך הוא בסברי שהוא מעות

שמעון אבל מעותי אין רצוני לתת לך בחנם

 ואם כן נידון דידן דמי ממש להא שהשלשים ר"ט שנתן השוכר להאפטרופסים הוא בחשבו שהוא גונב מבעל הבית שהרי הוא
 ידור בבית ששוה שכר דירה כך כפי מה שנתן עם השוחד אבל עתה שנשרף הבית ונתגלה שממילא שמעות שלו בודאי צריך

להחזיר כי מעולם לא הי' ברצונו לוותר משלו רק מה שגנבו מבעל הבית

 ואי שהאפטרופוס נתן עצמו בסכנה בשביל כך לא זכה במעות של זה ודבר ברור בלא שום פקפוק שצריך להחזיר השלשים
10ר"ט ...
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